
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / SAMU 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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Leia o texto que se segue e responda às questões de 1 a 10. 

 

 

A “presidenta” de volta à cozinha 
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A vida tem sido difícil em 2014 para o governo brasileiro, mesmo estando nas mãos de um partido de 

vida fácil. Os números do PIB apontam para a recessão, a inflação não cede, e até o prognóstico oficial de 

que a Copa do Mundo aqueceria a economia teve de ser engolido – já que aconteceu exatamente o 

contrário. Mas agora tudo ficará mais fácil para o governo popular: começou a campanha eleitoral. Como se 

sabe, esta é a hora de os brasileiros matarem a saudade do cachorro da Dilma. Como horário eleitoral 

gratuito, o PT poderá montar suas histórias sem precisar traficar informação. 

Já estava mais do que na hora. Ninguém aguentava mais aquele baixo-astral das notícias sobre 

espionagem no Palácio do Planalto. Felizmente, a invasão e adulteração criminosa dos perfis de jornalistas 

na Wikipédia ficou por isso mesmo. O Brasil não tem mais estômago para ficar acompanhando investigação 

de atos sórdidos. Já basta a novela do mensalão. Deixem os aloprados abrigados no palácio do governo em 

paz com suas escaramuças malcheirosas. É a única alegria que eles têm. Agora, em vez de ficar difamando 

Carlos Alberto Sardenberg, o departamento de ficção científica dos companheiros se dedicará de corpo e 

alma a embelezar Dilma. Chega de sombras, agora é tudo azul. Ou vermelho. 

Dilma Rousseff inaugurou suas aparições no horário eleitoral, apresentada no lugar onde o PT acha 

que a mulher deve estar: na cozinha. Foi a estratégia clara de sua campanha: vai que o eleitorado esqueceu 

que a “presidenta” é mulher? Sem pensar duas vezes, o comando progressista foi logo mostrando Dilma no 

meio das panelas. Para o eleitor desatento, que nos últimos anos a tenha achado atrapalhada, lá estava ela 

preparando um macarrão – e calando definitivamente a boca dos que duvidam de suas capacidades. 

Na campanha eleitoral de 2010, quando ninguém tinha visto ainda Dilma Rousseff governando, os 

filmes procuravam mostrar que ela era uma líder. Numa das cenas, enquanto um locutor avisava que a 

candidata tinha comando, a imagem a mostrava atirando um osso para seu cachorro buscar. Ele buscava – 

e devolvia na mão da dona. Uma prova inequívoca de autoridade presidencial. Em 2014, não será 

necessário repetir essa cena. Os brasileiros já viram que Dilma e seus comandados pegam o osso e não 

largam mais.  

Como concorrer com uma presidente que faz outras coisas além de macarrão e é aplaudida pelos 

súditos? 

A oposição já tentou de tudo. O PSDB, coitado, a cada eleição tenta parecer mais pobre. Já 

apresentou o economista José Serra como o “o Zé”, filho de feirante. Quando concorreu à Presidência, 

Alckmin virou “o Geraldo”. Tentam parecer amigos do Lula (o filho único do Brasil) e escondem o Plano Real, 

essa neoliberal que o PT consertou – segundo a nova verdade nacional, construída com afinco pela central 

de inteligência companheira. 

Entrevistada no Jornal Nacional, Dilma não respondeu por que ela e seu partido tratam os 

condenados do mensalão como heróis nacionais e perseguidos políticos. Disse que não comentava decisões 

judiciais. Alertada de que não se tratava de comentar uma decisão judicial, mas uma posição política, ela se 

reservou o direito de fingir que não entendeu. E repetiu que não comenta decisões judiciais. 

São as maravilhas da campanha eleitoral. A partir de agora, a presidente só comentará que trabalha muito e 

tem saudades da filha, da neta e do cachorro. Lá vai o Brasil descobrir de novo o doce de coco que é Dilma. 

Que ninguém estranhe se essa dona de casa sobrecarregada aparecer no horário eleitoral reclamando do 

preço do macarrão. 

  

FIUZA, Guilherme. A “presidenta’ de volta à cozinha. Revista Época. 25 de agosto de 2014. nº 847. (com supressões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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01. Levando-se em conta a leitura global do texto, pode-se afirmar que 
 

(A) o autor do texto ressalta as características positivas do governo da presidente Dilma Rousseff. 
(B) o autor do texto tece, ironicamente, críticas à construção da imagem da presidente Dilma Rousseff. 
(C) o autor do texto demonstra uma clara preferência por partidos de direita, como o PSDB. 
(D) o autor do texto é isento e imparcial no que diz respeito ao quadro político brasileiro atual. 
(E) o autor do texto manifesta todo o seu ódio, ira e desprezo pelo Partido dos Trabalhadores. 

  
02. A expressão “partido de vida fácil” (linhas 01 e 02) pode ser entendida como 
 

(A) uma referência a um partido político que tem acertado nas suas ações governamentais. 
(B) uma referência a um partido que não teve os réus do mensalão condenados pelo Supremo Tribunal 

Federal. 
(C) uma referência a um partido que não faz nada em prol do Brasil. 
(D) um jogo de ideias, ironicamente construído, em que prevalece o paradoxo. 
(E) uma expressão equivocada, uma vez que não se ajusta às ideias do texto. 

 
03. No texto, ocorrem as formas „presidente‟ e „presidenta‟. Esta segunda forma vem sempre destacada com aspas, 

o que indica que 
 

(A) o autor do texto está evidenciando um erro de português nesse caso. 
(B) o autor do texto não tem nenhuma intenção com essa marcação. 
(C) o autor do texto quer realçar um uso particular, propagado no atual governo. 
(D) o autor do texto quer destacar o uso acertado da forma no feminino. 
(E) o autor do texto não foi uniforme na marcação das duas formas. 

 
04. O uso da forma verbal „aqueceria‟ (linha 03) expressa: 
 

(A) Uma hipótese/possibilidade.    (D)  Um fato no futuro. 
(B) Um fato futuro inserido no passado.   (E)  Um fato passado no futuro. 
(C) Uma certeza. 

 
05. No que toca à concordância em “a invasão e adulteração criminosa dos perfis de jornalistas na Wikipédia ficou 

por isso mesmo” (linhas 08 e 09), julgue os itens abaixo: 
 

I. A concordância do verbo „ficar‟ no singular está correta porque se pode entender que o segundo núcleo 
substantivo (adulteração) é consequência do primeiro (invasão); 

II. A concordância do verbo „ficar‟ no singular pode ser feita também no plural, concordando com o sujeito 
composto; 

III. A concordância do verbo „ficar‟ no singular está errada porque um sujeito composto leva sempre o verbo para 
o plural. 

 

(A) Somente o item I está correto.    (D)  Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente o item II está correto.   (E)  Todos os itens estão corretos. 
(C) Somente o item III está correto 

 
06. No que tange à regência de preposição em “esta é a hora de os brasileiros matarem a saudade do cachorro da 

Dilma” (linha 05), julgue os itens abaixo: 
 

I. A preposição „de‟ e o artigo „os‟, antes do substantivo „brasileiros‟, podem vir unidos (dos); 
II. A preposição „de‟ e o artigo „os‟, antes do substantivo „brasileiros‟, jamais podem vir unidos; 
III. A preposição „de‟ e o artigo „os‟, antes do substantivo „brasileiros‟, jamais podem vir separadas. 

 

(A) Somente o item I está correto.   (D)  Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente o item II está correto.  (E)  Todos os itens estão corretos. 
(C) Somente o item III está correto 

 
07. Os sinais gráficos que seguem as expressões “filho de feirante” (linha 28) e “o filho único do Brasil” (linha 29) têm 

uma função: 
 

(A) Especificativa.    (D)  Injuntiva. 
(B) Resumitiva.      (E)  Declarativa. 
(C) Explicativa. 
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08. Em “Quando concorreu à Presidência” (linha 28), o uso do acento grave se explica 
 

(A) porque a palavra „concorreu‟ admite a preposição „a‟ e a palavra „Presidência‟ exige o artigo feminino „a‟.  
(B) porque a palavra „concorreu‟ exige a preposição „a‟ e a palavra „Presidência‟ não exige o artigo feminino „a‟. 
(C) porque a palavra „concorreu‟ exige a preposição „a‟ e a palavra „Presidência‟ admite o artigo feminino „a‟. 
(D) porque a palavra „concorreu‟ não admite a preposição „a‟ e a palavra „Presidência‟ exige o artigo feminino 

„a‟.  
(E) porque a palavra „concorreu‟ admite a preposição „a‟ e a palavra „Presidência‟ não admite o artigo feminino 

„a‟. 
 

09. O uso da palavra „osso‟ em “Dilma e seus comandados pegam o osso e não largam mais” (linhas 23 e 24), em 
relação à palavra „osso‟ em “a imagem a mostrava atirando um osso para seu cachorro buscar” (linha 21), é um 
uso: 

 
(A) Antonímico.     (D)  Homonímico. 
(B) Polissêmico.     (E)  Paronímico. 
(C) Sinonímico. 

 
10. A palavra „escaramuça‟ (linha 11) SÓ não tem como sinônimo: 
 

(A) carapuça.     (D)  desordem. 
(B) briga.      (E)  combate. 
(C) conflito. 

 
 
 

11. Saúde é completo estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou 
enfermidades. A primeira vez que o conceito de saúde foi discutido desta maneira foi na primeira conferência 
internacional sobre promoção da saúde em 1986. Esse conceito de saúde é de autoria da 

 
(A) Fundação Osvaldo Cruz. 
(B) Organização Mundial de Saúde (OMS). 
(C) Primeira conferência internacional sobre promoção de saúde. 
(D) Constituição Federal brasileira de 1988, art. 196, Capítulo da saúde. 
(E) Ministério da Saúde em 1986. 

 
12. É fruto de um longo processo de construção política e institucional nomeado reforma sanitária, voltada para 

transformação das condições de saúde e de atenção à saúde da população brasileira. 
 

(A) Nascimento da previdência social no Brasil. 
(B) Sistema Único e descentralização de saúde. 
(C) Sanitarísmo / Companhista. 
(D) Sistema Único de Saúde – SUS. 
(E) Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

 
13. Surgiu com o propósito de reorientar o modelo assistencial a partir da atenção básica de acordo com os 

princípios do Sistema Único de Saúde. Surge como uma maneira diferenciada de trabalhar a saúde na qual a 
família é o centro da atenção, de forma a prevenir a saúde e não apenas tratá-la. 

 
(A) Estratégia saúde da família. 
(B) Estratégia saúde do idoso e da criança. 
(C) Programa de agentes comunitários de saúde. 
(D) Programa de assistência social. 
(E) Programa unificado e descentralizado de assistência social. 

 
14. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo, 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

 
(A) Ministério da Saúde.     (D)  Conferência de Saúde. 
(B) Ministério Público.     (E)  Sistema de rede de Saúde. 
(C) Conselho de Saúde. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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15. Instalado(as) perto de onde pessoas moram, trabalham, estudam e vivem, desempenhando um papel central na 
garantia à população de acesso a uma atenção a saúde de qualidade. 

 
(A) Hospital de especialidade.      
(B) Centro de pronto atendimento em saúde.    
(C) Hospital geral. 
(D) Ambulatório de especialidade. 
(E) Unidades básicas de saúde. 

 
16. Estratégia de expansão, qualificação, consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 

processo de trabalho com o maior potencial para aprofundar os princípios, as diretrizes e os fundamentos de 
atenção básica no Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
(A) Programa de agente de saúde.      
(B) Estratégia saúde da família.       
(C) Programa de atenção em saúde pública. 
(D) Programa social da família. 
(E) Estratégia de atenção à família. 

 
17. Parte do compromisso dos gestores com o desenvolvimento de articulação de ação visando à afirmação do 

Sistema Único de Saúde – SUS como política, buscando maior interação da população no processo de tomada 
de decisão em saúde, trata-se do: 

 
(A) Pacto em defesa do SUS. 
(B) Pacto de gestão do SUS. 
(C) Pacto pela vida. 
(D) Acordo forma de saúde com Sistema Único da Saúde – SUS. 
(E) Pacto pela atenção à saúde. 

 
18. Dispõe sabre a participação popular no Sistema Único de Saúde – SUS, através dos conselhos municipais, 

estaduais, nacionais de saúde, bem como das conferências de saúde que são legitimamente asseguradas por lei 
sancionada, saber: 

 
(A) Lei nº 8.080/90.       
(B) Lei de diretrizes e bases da saúde.     
(C) Lei complementar do sistema nacional. 
(D) Lei Maria da Penha. 
(E) Lei nº 8.142/90. 

 
19. É compreendida(o) como perspectiva teórica, orientada para prática, educação e trabalho social emancipatórios 

intencionalmente direcionada(o) à promoção da autonomia das pessoas, à formação da consciência crítica, à 
cidadania participativa e à superação das desigualdades sociais onde a cultura popular é valorizada pelo 
respeito, pela iniciativa e ideias, bem como pelo sentimento e interesses de todas as pessoas. 

 
(A) Promoção da saúde.       
(B) Educação em saúde.       
(C) Pacto pela saúde. 
(D) Educação em saúde e cidadania. 
(E) Educação popular em saúde. 

 
20. Resulta da modificação de vírus selvagem ou bactérias em laboratório, habitualmente por cultivos sucessivos e 

precisão; replicam-se para ser efetivamente potencializados, produzirem reposta imune similar à da infecção 
natural, necessitam do menor número de doses para imunizar, possuindo imunidade duradoura e são exemplos 
as vacinas Tríplice viral e BCG. O tipo de vacina a que se refere é: 

 
(A) Vacina inativa.        
(B) Vacina derivada.        
(C) Vacina viva. 
(D) Vacina recombinante conjugada. 
(E) Vacina combinada e associada. 
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21. O atendimento de emergência constitui uma forma especial de atendimento cujas decisões são estabelecidas 

num curto espaço de tempo. Neste contexto, todos os profissionais que atuam nessa área devem familiarizar-se 
com os principais conceitos éticos e legais comuns no atendimento de emergência. Sobre estes conceitos, 
associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

 
(1) Negligência 
(2) Imprudência 
(3) Imperícia 

(     ) Falta de conhecimento ou de preparo técnico do profissional de enfermagem 
face a execução de determinada atribuição. 

(     ) Ato passivo ou omisso, notadamente, na situação que o profissional de 
enfermagem poderia ou deveria agir de determinado modo, mas não age. 

(     ) Ação precipitada e envidada pelo aludido profissional sem a devida precaução 
e, além disso, que expõe o paciente a riscos desnecessários e, 
consequentemente, não se esforçando para minimizá-los. 

 
A opção CORRETA é: 
 
(A) 3-2-1.           (B)  1-3-2.           (C)  1-2-3.            (D)  2-1-3.           (E)  3-1-2. 

 
22. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEn), no uso de sua competência, aprovou o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, por meio da Resolução nº. 311/2007. Esse Código de Ética está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos 
profissionais de enfermagem. É considerado proibido todas as opções abaixo, EXCETO: 

 
(A) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência. 
(B) Prescrever medicamentos, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.  
(C) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
(D) Registrar informações parciais sobre a assistência prestada, excetuando em situação de emergência. 
(E) Praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência. 

 
23. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação 

das infecções relacionadas à assistência à saúde. É comum nas situações de emergência que a técnica de 
higienização das mãos seja realizada de forma inadequada, sobretudo, pelo esquecimento de algumas etapas 
deste procedimento havendo preocupação, por parte dos profissionais de saúde, com a quantidade e não com a 
qualidade deste ato. Sobre a higienização das mãos assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Um fator que não precisa ser avaliado na higienização das mãos é o tempo necessário para que o 

profissional de saúde higienize as suas mãos. 
(B) O fácil acesso aos suprimentos utilizados para a prática da higienização das mãos não contribui para a 

adesão dos profissionais de saúde a estas recomendações.  
(C) As principais falhas na técnica ocorrem, principalmente, pela não utilização de sabonete e não observação 

das superfícies das mãos a serem friccionada. 
(D) Devem higienizar as mãos apenas os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantém 

contato direto com os pacientes. 
(E) É opcional que familiares, acompanhantes e visitantes higienizem as mãos antes e após contato com o 

paciente, nos serviços de saúde. 
 
24. Dentre os vários campos de atuação dos trabalhadores de saúde, tem-se Assistência Pré-Hospitalar (APH) em 

unidades móveis de emergência (ambulâncias). Destaca-se que esse contexto de atuação possui 
particularidades devido às características deste ambiente laboral. Com relação aos riscos a que estão expostos, 
assinale a opção INCORRETA.  

 
(A) Os riscos ergonômicos são provenientes de frequente levantamento de peso para movimentação e 

transporte de pacientes e equipamento, posturas prolongadas e inadequadas, flexões da coluna vertebral 
em atividades de organização e assistência.  

(B) Os profissionais da APH, ao estarem expostos a diversas situações de risco ergonômico, podem 
desenvolver problemas posturais, fadiga, hérnias, fraturas, torções, contusões, lombalgias e varizes. 

(C) O risco químico é evidenciado pelo uso do hipoclorito de sódio, que é utilizado na desinfecção do veículo e 
pela inalação de agentes químicos provenientes da combustão dos automóveis. 

(D) Os riscos biológicos (vírus, fungos e bactérias) podem ser transmitidos, exclusivamente, pelas mãos ou pela 
utilização de materiais não limpos, desinfetados ou esterilizados. 

(E) São considerados estressores ocupacionais comuns entre os profissionais do resgate pré-hospitalar o temor 
do desconhecido, a violência das cenas e as exigências organizacionais e pessoais. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. O atendimento às vítimas de queimaduras faz parte do cotidiano das unidades de emergência. Esses acidentes 

constam entre as principais causas externas de morte no Brasil. Sobre esse agravo, marque a opção CORRETA. 
 

(A) As queimaduras são feridas traumáticas, causadas exclusivamente por agentes térmicos e químicos. 
(B) Em ambiente doméstico, indivíduos maiores de cinco anos de idade e menores de 65 anos estão sujeitos a 

elevado risco de morte por queimaduras. 
(C) Entre os principais fatores de risco, estão o abuso de álcool e tabaco, o uso de fogos de artifício e balões, o 

alto nível socioeconômico, a violência e a epilepsia. 
(D) As queimaduras de menor gravidade resultam de acidentes de trabalho, de carro ou colisões. 
(E) O trauma térmico tem consequências desfigurantes, não só físicas como emocionais, além do elevado custo 

do tratamento, portanto a prevenção é uma estratégia importante a ser realizada pelo profissional de saúde 
na comunidade. 

 
26. A assistência de enfermagem ao grande queimado é complexa, exigindo abrangência de conhecimentos 

técnicos e científicos, necessitando, também, de perícia para lidar com as respostas emocionais do paciente e 
de seus familiares, o que poderá contribuir para a reabilitação precoce. Sobre o tratamento de emergência, a 
vítima de queimaduras presente na “Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras”, publicada pelo 
Ministério da Saúde, em 2012, julgue os itens a seguir: 

 
I. Inicialmente, deve-se interromper o processo de queimadura; 
II. Evitar remover roupas, joias, anéis, piercings e próteses; 

III. Evitar cobrir as lesões com tecido limpo; 
IV. Na sala de emergência, deve-se avaliar a presença de corpos estranhos, verificar e retirar qualquer tipo de 

obstrução.  
 

Está(ão) CORRETA(AS): 
 
(A) I, II e IV apenas.    (D)  I, II, III e IV. 
(B) I e IV apenas.     (E)  I, III e IV apenas. 
(C) III apenas. 
 

27. O choque é considerado uma síndrome caracterizada por insuficiência circulatória aguda com má distribuição 
generalizada do fluxo sanguíneo, que implica falência de oferta e/ou utilização do oxigênio nos tecidos. Sobre o 
choque hipovolêmico, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Há o aumento na pré-carga e diminuição do débito cardíaco. 
(B) A resistência vascular sistêmica está tipicamente aumentada na tentativa de compensar a redução do débito 

cardíaco. 
(C) O volume contido no compartimento intravascular é inadequado para perfusão tecidual. 
(D) A diminuição do débito cardíaco, inicialmente, é compensada através da taquicardia. 
(E) No choque hipovolêmico, podem estar presentes história de trauma, hematêmese, melena, vômito, diarreia 

e as manifestações físicas incluem mucosas secas e hipotensão postural. 
 
28. Sepse grave e choque séptico são comuns e estão associados a considerável mortalidade e consumo de 

recursos de saúde. É relevante destacar que, em idosos, a incidência dessa problemática é consideravelmente 
maior que em jovens. Com relação ao choque séptico, julgue os itens a seguir: 

 
I. É de origem infecciosa; 
II. Leva a redução da produção das substâncias anticoagulantes; 

III. Observa-se diminuição da resistência vascular sistêmica; 
IV. Caracteriza-se pela presença de hipertensão, disfunção orgânica ou evidência de hipoperfusão tecidual. 

 
Está(ão) CORRETA(AS): 
 
(A) I, II e III apenas.     (D)  I e II apenas. 
(B) I, II e IV apenas.     (E)  I e III apenas. 
(C) I, III e IV apenas. 
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29. A humanização da assistência à saúde é uma demanda atual e crescente no contexto brasileiro. No cuidado à 
saúde, em nosso país, a humanização do cliente está incluída na Constituição Federal Brasileira de 1988 que 
garante a todos o acesso à assistência à saúde de forma resolutiva, igualitária e integral. Assinale a opção 
CORRETA. 

 
(A) A humanização supõe troca de saberes (incluindo os dos pacientes e familiares), diálogo entre os 

profissionais e modos de trabalhar em equipe. 
(B) A humanização não prioriza as necessidades sociais, os desejos e os interesses dos diferentes atores 

envolvidos no campo da saúde. 
(C) A humanização é considerada um conjunto de estratégias para alcançar, exclusivamente, a qualificação da 

gestão em saúde no Sistema Único de Saúde. 
(D) Um dos princípios norteadores da Política de Humanização é o fortalecimento de trabalho individual. 
(E) A comunicação e a educação permanente não são valorizadas pela atual Política de Humanização. 

 
30. Estudos têm demonstrado que um dos quadros psiquiátricos mais comuns nos serviços de emergência são as 

tentativas de suicídio, representando cerca de 20% de todos os casos nas emergências psiquiátricas. Com 
relação aos fatores de risco para o suicídio, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos; 
II. A presença de doença crônica não possui relação com o risco para o suicídio; 

III. Os homens cometem três vezes mais que as mulheres, porém estas tentam três vezes mais que os 
homens. A explicação para este evento é a escolha do método, pois os homens frequentemente optam 
pelos mais letais, como armas de fogo, enforcamento ou precipitação de locais altos, enquanto as mulheres 
optam por ingestão excessiva de venenos e/ou medicamentos; 

IV. Os índices de suicídio são mais elevados entre divorciados, viúvos e solteiros. 
 

Está(ão) CORRETA(AS): 
 

(A) I, II e IV apenas.     (D)  I, II, III e IV. 
(B) II e IV apenas.     (E)  I, III e IV apenas. 
(C) III apenas. 

 
31. A urgência e emergência é um importante espaço para a identificação de usuários abusivos de crack, álcool ou 

drogas ao possibilitar intervenções que, se realizadas de forma adequada, sem preconceitos e julgamentos, 
podem transformar-se em tratamento para esses indivíduos, sem estigmatizá-los. Sobre essa problemática, 
assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Indivíduos com transtornos mentais graves são mais propensos a fazer uso, abuso e tornarem-se 

dependentes de substâncias psicoativas. 
(B) Indivíduos com esquizofrenia são mais prováveis usuários abusivos de Cannabis do que indivíduos 

saudáveis. 
(C) Em pronto-socorros, o atendimento a usuários de substâncias psicoativas é bastante comum, envolvendo 

exclusivamente, a dependência de substâncias lícitas, suas consequências biopsicossociais e 
comorbidades associadas. 

(D) Aproximadamente 50% das internações por problemas psiquiátricos estão relacionadas aos uso abusivo de 
crack, álcool e outras drogas. 

(E) Nos serviços de emergências, as complicações clínicas mais comuns entre usuários de cocaína e derivados 
são a hipertermia, o aumento rápido e irregular do batimento cardíaco, a hemorragia cerebral, convulsões, 
insuficiência respiratória, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. 

 
32. Para realização de uma Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade conforme as novas diretrizes da 

American Heart Association (AHA), publicadas em 2010, deve-se: 
 

(A) Maximizar as interrupções nas compressões torácicas. 
(B) Realizar retorno parcial do tórax após cada compressão. 
(C) Em bebês, a profundidade da compressão deve ser 1,5 polegada ou 4 cm. 
(D) Incentivar excesso de ventilação. 
(E) Em crianças, a profundidade da compressão deve ser 2 polegadas ou 5 cm. 

 
33. Ainda sobre as novas diretrizes da American Heart Association (AHA), publicadas em 2010, destaca-se a 

mudança da cadeia de sobrevivência das vítimas de Parada Cardiorrespiratória (PCR) com a inclusão de um 
novo quinto elo. Assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência/urgência 
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(B) RCP precoce, com ênfase nas compressões torácicas 
(C) Cuidados Pós-PCR integrados  
(D) Suporte avançado de vida eficaz 
(E) Rápida desfibrilação 

 
34. A Parada Cardiorrespiratória (PCR) em situações especiais pode exigir tratamentos ou procedimentos 

específicos, que vão além daqueles executados durante o Suporte Básico de Vida. Essas situações únicas 
pedem que os profissionais experientes possam ir “além do básico” e usem consenso clínico e extrapolação das 
evidências limitadas. Todas as situações abaixo são consideradas especiais pelas novas diretrizes da American 
Heart Association (AHA), EXCETO:  

 

(A) Obesidade mórbida. 
(B) Embolismo pulmonar. 
(C) Tamponamento cardíaco. 
(D) Diabetes mellitus. 
(E) Cirurgia cardíaca. 

 
35. Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da 

evolução do quadro clínico da vítima. Sua verificação é essencial na avaliação do paciente, devendo ser 
realizada simultaneamente à história e ao exame físico. Sobre a verificação do pulso, assinale a opção 
INCORRETA: 

 

(A) O pulso é verificado a partir da palpação de uma artéria, geralmente a radial. 
(B) Deve-se verificar durante meio minuto o número de batimentos. 
(C) Quanto à intensidade, o pulso pode ser classificado em cheio ou filiforme. 
(D) Quanto à ritmicidade, pode ser classificado em regular ou irregular. 
(E) O pulso também pode ser verificado por meio da ausculta do pulso apical ou da visualização pelo 

cardioscópio. 
 
36. A oximetria de pulso é um método não invasivo de monitorar continuamente a saturação de oxigênio. Esse 

dispositivo constitui importante estratégia para monitorar alterações sutis ou súbitas na saturação de oxigênio. 
Acerca da oximetria de pulso, analise as afirmativas abaixo:  

 

I. O oxímetro ligado ao dedo ou lóbulo da orelha do cliente permite também a avaliação da frequência 
respiratória e do pulso; 

II. O oxímetro de pulso utiliza a luz infravermelha para determinar o percentual de hemoglobina, que se 
combina com o oxigênio;  

III. A ausência de detecção de pulso é comumente causado pelo deslocamento do sensor para fora do dedo. 
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 
(A) I e II, apenas.       
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
37. A temperatura corporal é compreendida como o equilíbrio entre a produção e a perda de calor do organismo, 

controlada por uma área do cérebro chamada hipotálamo, que age como um termostato ajustado para manter os 
órgãos internos a 37º C. Sobre este sinal vital, julgue os itens a seguir: 

 

(    ) Pode ser verificado na cavidade oral, retal, axilar e pavilhão auricular. 
(    ) Para verificação da temperatura oral, deve-se posicionar o termômetro acima da língua. 
(    ) Para verificação da temperatura axilar, deve-se atentar para que essa região esteja isenta de umidade, 

pois o resultado da leitura pode ser alterado. 
(    ) A medida da temperatura no pavilhão auricular exige a utilização de dispositivo especial. 

 

A sequência CORRETA é: 
 
(A) V-F-V-V 
(B) V-F-V-F 
(C) V-F-F-V 
(D) V-F-F-F 
(E) V-V-F-F 
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38. Em atendimento a paciente hospitalizado, é solicitada infusão endovenosa de 1000mL de Soro Glicosado 5%, 
50mL de Cloreto de Potássio 19,1% e 10mL de Complexo B. Essa solução deverá ser administrada em 10 
horas. Considerando a prescrição, assinale a opção que apresenta o valor de gotas por minuto que deverão ser 
infundidas no tempo estabelecido. 

 
(A) 85 gotas/minuto. 
(B) 38 gotas/minuto. 
(C) 35 gotas/minuto. 
(D) 30 gotas/minuto. 
(E) 42 gotas/minuto. 

 
39. M. L. S., 48 anos, técnica de enfermagem de unidade de emergência instalou um soro, com volume total de 

1.000 mL, estava sendo administrado com 42 gotas/minuto. Em 3 horas foram infundidos, aproximadamente: 
 

(A) 873 mL. 
(B) 378 mL. 
(C) 328 mL. 
(D) 225 mL. 
(E) 390 mL. 

 
40. A oxigenoterapia é definida como a utilização de oxigênio para fins terapêuticos. O oxigênio para uso para essa 

finalidade deve ser prescrito com base em uma razão válida e administrado corretamente e de modo seguro. 
Existem dispositivos que auxiliam no reestabelecimento dos padrões respiratórios. Sobre eles, assinale a opção 
INCORRETA. 

 
(A) São considerados sistemas de alto fluxo a máscara de Venturi e tubo T. 
(B) É indicada a utilização da cânula nasal por pacientes com problemas nos condutos nasais. 
(C) A máscara de macronebulização consiste em um sistema de alto fluxo. 
(D) Uma das desvantagens da máscara de Venturi é a condensação dentro do tubo que contribui para 

diminuição do fluxo de oxigênio. 
(E) A tenda facial é útil em pacientes com trauma e queimaduras faciais. 

 
41. O manual do Ministério da Saúde Humaniza SUS aborda, de forma clara e objetiva, os princípios e diretrizes 

para efetivação do acolhimento com avaliação e classificação de risco. Além disso, discute os conceitos de 
urgência e emergência. Acerca destes conceitos, julgue os itens a seguir: 

 
I. Situações de urgência são consideradas àquelas que necessitam de solução a curto prazo; 
II. As situações de emergência, por sua vez, são as que implicam risco de vida, portanto, necessitam de 

solução imediata; 
III. Dor torácica intensa e crise asmática são exemplos de situações de urgência. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
42. A crise convulsiva é compreendida como um fenômeno eletrofisiológico anormal e temporário que ocorre no 

cérebro. Esta condição pode refletir em diversas dimensões, tais como: tonicidade muscular e estado mental. 
Sobre a assistência de enfermagem na crise convulsiva, assinale a opção CORRETA.  

 
(A) Evitar afrouxar roupas apertadas. 
(B) Nunca lateralizar a cabeça. 
(C) Impedir a limpeza das secreções salivares. 
(D) Aumentar a estimulação sensorial. 
(E) Deitar a pessoa (caso ela esteja de pé ou sentada), evitando quedas e traumas. 

 
43. O trauma tem sido a principal causa de morte na população adulta jovem no mundo atual, e o traumatismo 

torácico, especificamente, tem-se destacado em virtude de fatores vinculados ao avanço tecnológico, como 
meios de transporte cada vez mais velozes e pelo aumento da violência urbana. Julgue os itens a seguir: 

 
I. Falta de ar, taquipneia e dor torácica são sintomas de trauma de tórax; 
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II. Uma lesão torácica pode produzir distúrbios fisiológicos da ventilação e circulação; 
III. O tamponamento cardíaco é considerado uma lesão torácica de risco de vida imediato. 
IV. O pneumotórax hipertensivo, por sua vez, não representa risco de vida imediato. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
44. A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é uma escala para avaliação neurológica, considerada um método 

confiável e objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa. Seu escore é utilizado no prognóstico do 
paciente e é de grande utilidade na previsão de eventuais sequelas. Os aspectos avaliados a partir desse 
instrumento são 

 
(A) abertura ocular, resposta verbal e padrão respiratório. 
(B) resposta verbal, pressão arterial e resposta motora. 
(C) padrão respiratório, resposta motora e pulso. 
(D) abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. 
(E) abertura ocular, psicomotricidade e padrão respiratório. 

 
45. O edema agudo de pulmão trata-se do acúmulo de fluido nos pulmões diminuindo a eficiência das trocas 

gasosas, podendo resultar em insuficiência respiratória. Essa condição é uma das situações de emergência mais 
frequentes e pode ser fatal em poucas horas. Todas as opções representam sintomas do edema agudo de 
pulmão, EXCETO: 

 
(A) inquieto e ansioso. 
(B) falta de ar. 
(C) sensação de sufocação. 
(D) leitos ungueais cianóticos. 
(E) mão do paciente fica quente e seca. 

 
46. A. M. R., 34 anos, técnica de enfermagem lotada no serviço de emergência de um hospital de referência 

registrou no prontuário que a queixa do paciente era pirose. A opção abaixo que representa o significado de 
pirose é: 

 
(A) Elevação da temperatura corporal. 
(B) Também conhecida como azia, sensação de ardor/queimação provocada pela ação do ácido gástrico. 
(C) Presença de leucócitos na urina. 
(D) Eliminação frequente de urina. 
(E) Sede excessiva. 

 
47. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico trata-se da falta de circulação numa área do cérebro provocada 

por obstrução de uma ou mais artérias por ateromas, trombose ou embolia. Ocorre, em geral, em pessoas mais 
velhas, com diabetes, colesterol elevado, hipertensão arterial, problemas vasculares e fumantes. Os itens abaixo 
que são sintomas do AVC isquêmico são: 

 
I. Dor nos membros inferiores; 
II. Dor precordial; 
III. Dificuldade na comunicação oral; 
IV. Perda de equilíbrio; 
V. Dor cervical. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
(A) II e III, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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48. A figura abaixo representa uma importante manobra que deve ser utilizada em caso de obstrução de vias aéreas 
em vítima consciente. Assinale a opção CORRETA. 
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(A) Manobra de Heimlich. 
(B) Manobra de Leopold. 
(C) Manobra de Jacobs. 
(D) Manobra Chin Lift. 
(E) Manobra Jaw Thrust. 

 
49. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) se caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no 

coração, o que priva o músculo cardíaco, no local acometido, de oxigênio e de nutrientes, causando lesões 
importantes que podem levar até a morte. Para o diagnóstico do IAM, deve-se considerar:  

 
I. Avaliação clínica; 
II. Avaliação eletrocardiográfica; 

III. Exames laboratoriais. 
 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
50. O choque hemorrágico é a principal causa de morte de vítimas politraumatizadas. É ocasionado por uma 

diminuição do fluxo sanguíneo, proporcionando uma perfusão tecidual diminuída e lesão celular irreversível. 
Todas opções representam um sintoma do choque hemorrágico, EXCETO: 

 
(A) Hipotensão arterial. 
(B) Taquicardia. 
(C) Poliúria. 
(D) Palidez cutânea. 
(E) Pele fria, úmida e pegajosa. 

 


